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Щодо розгляду звернення

Шановний Сергію Сергійовичу!

Відповідно листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.04.2022 

№ 7889/0/2-22 Мінекономіки розглянуло Ваші звернення від 21.04.2022 та                 

від 26.04.2022 щодо примусового вилучення об’єктів права власності Російської 
Федерації та її резидентів, що надійшли до Кабінету Міністрів України і його 

Секретаріату електронною поштою та листами Ради національної безпеки і 
оборони України від 26.04.2022 № 721/22-01 та від 27.04.2022 № 737/22-01, та в 

межах компетенції повідомляє.
Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Набрав чинності 07.03.2022 Закон України «Про основні засади
примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації
та її резидентів» (далі – Закон), який визначає правові засади примусового
вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це
настійно вимагається військовою необхідністю) об’єктів права власності
Російської Федерації та її резидентів.
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Відповідно до статті 1 Закону об’єктами права власності Російської
Федерації та її резидентів є рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у
банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться
(зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих 

осіб належать Російській Федерації та її резидентам.
Частинами першою та другою статті 3 Закону визначено, що рішення про

примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації
та її резидентів приймається Радою національної безпеки і оборони України та
вводиться в дію указом Президента України.

Проект рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права
власності Російської Федерації та її резидентів до Ради національної безпеки і
оборони України вноситься Кабінетом Міністрів України.

На виконання завдання, установленого пунктом 1 доручення Прем’єр-
міністра України  від 10.03.2022 № 7375/0/1-22 щодо виконання частини другої 
статті 3 Закону, за формою, наданою листом Секретаріату Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022 № 5585/0/2-22, Мінекономіки на підставі інформації, 
наданої міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, 
обласними державними/військовими адміністраціями, а також іншими 

державними органами, здійснюється робота з формування відповідних 

переліків об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, які 
підлягають примусовому вилученню (далі – переліки).

Після завершення їх формування переліки буде невідкладно подано
на розгляд Кабінету Міністрів України.

У разі схвалення Кабінетом Міністрів України переліки буде надіслано
до Ради національної безпеки і оборони України для прийняття відповідного
рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської
Федерації та її резидентів.

З повагою

Перший заступник                                                                                                  

Міністра економіки України                                                               Денис КУДІН
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